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LINKÖPINGS STIFT
Biskop Martin Modéus håller 3-4 visitationer per år runt om i stiftet. Därtill kommer kyrkoherdeinstallatio-
ner och andra besök. Stiftssidan bevakar inte konsekvent dessa evenemang, men det kan ändå vara bra att 
ibland visa en kort glimt av dessa biskopens kontakter med församlingar och pastorat.  För ett par veck-
or sedan var han i Valdemarsvik-Ringarums pastorat.
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Verbum AB c/o: Xzakt Kundrelation AB Fältskärsleden 10 802 80 Gävle

”Det märks att ni tycker om 
varandra”, sade biskop 
Martin Modéus vid visita-
tionsstämman i Tryserums 
kyrka. Biskopen passade 
också på att uttrycka sin 
uppskattning av arbetet 
med de sju rörelserna.

Biskop Martin Modéus, kon-
traktsprost Karin Björk och 
stiftsteolog Carina Sundberg led-
de delegationen som visiterade 
Valdemarsviks och Ringarums 
församlingar under en vecka – 
även om en genomlysning pågått 
under mycket längre tid än så. 

Pastoratet fick tillfälle att visa 
upp den inriktning man valt. För-
samlingslivet har under senare år 
fokuserats på sockenkyrkan, med 
tanken att samlas runt den loka-
la kyrkan för bön och gemenskap. 
Konfirmanderna medverkar som 
gudstjänstvärdar i den kyrka som 
ligger i deras socken tillsammans 
med ordinarie gudstjänstvärdar 
och kyrkvärdar samt unga leda-
re, och verksamheten med ideell 
sopplunch och gudstjänstgrupper 
utgår från den lokala socknen. 

VISITATIONEN VAR också framåtsyf-
tande. Under år 2020 ska pasto-
ratet skriva såväl en ny försam-
lingsinstruktion som en lokalför-
sörjningsplan. 

Under 2019 inbjöds medar-
betare samt församlingsråd och 
kyrkoråd för att tillsammans med 
stiftets konsult Katarina Byström 
formulera fokusområden inför 
2020 års arbete med församlings-
instruktion och lokalförsörj-
ningsplan. De tre fokusområde-
na blev:

∙ Andlig, social och ekologisk 
hållbarhet.

∙ En kyrka med gränsöverskri-

dande möten.
∙ Gemensamt ansvar att vara 

kyrka i samhället.
– Här finns mycket att vara 

tacksam över, sade biskop Martin 
Modéus i sitt visitationstal. 

– Detta är ett stabilt, välskött, 
varmt, välkomnande och ener-
gifyllt pastorat med bra personal 
och ett stort lokalt engagemang.

Biskopen tog fasta på arbetet 
med stiftets sju rörelser:

– Jag vill beskriva det som att 
ni försöker hjälpa varandra att 
gå ”från brukare till bärare” och 
”från verksamhetsproducent till 
gemenskap i liv”. I bygden skapar 
ni tillsammans det goda livet. Att 
vara del i detta är att gå i Guds kal-
lelse. Vi arbetar och ber för en god 

framtid för varandra och för våra 
barn. I detta har församlingarna 
och kyrkorna en självklar plats 
som hoppets tecken och som nav 
och arenor för goda möten, sam-
tal och delande – som mötesplat-
ser för tecknen på Guds kärlek till 
oss alla och till denna bygd.

Han avslutade med att tacka 
alla närvarande och särskilt för-

stås kyrkoherde Matilda Helg, 
som själv var mycket nöjd:

– Det har varit en jättetrev-
lig upplevelse med många goda 
samtal. Biskopens tal var väldigt 
fint – jag ska sätta mig med det 
sedan, men i dag tar jag bara med 
mig glädjen!
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”Stabilt och välskött”  
VALDEMARSVIK OCH RINGARUM:

Torvald Karlsson, kyrkorådets 
ordförande

– Jag tycker det 
har varit väldigt 
intressant, öpp-
na diskussioner. 
Vi har fått upp 
ögonen för en del sa-
ker. Man kanske tycker att det 
är ganska lite besökare i kyrkan, 
men sen finns det arrangemang 

med kanske 400 personer, och då 
blir det inte så dåligt snitt.
   – Vi har fått godkänt och är på 
rätt väg enligt stiftet. Det känns 
bra.

Joakim Karlsson, 
fastighets- och 
kyrkogårdschef
– Mycket goda 
samtal, vi har berört 

alla områden, mycket givande.
– Vi har stationerade vaktmäs-
tare på varje kyrkogård, och det 
tyckte biskopen om. Så det var 
roligt. Kul att vi är på rätt väg!

Mimmi Linnå, kyrkokamrer
– Väldigt givande. Vid en visita-
tion får man se alla delar av pas-
toratet, inte bara sin egen, det är 
kul!

– Visitationen före-
gicks av genom-
lysningar och 
då får man reda 
på saker som 
funkar men 
även sådant man 
kan göra bättre. Det 
kändes jättefint.

1. Vad tycker du 
om visitationen?
2. Vad tar du med 
dig i det fortsatta 
arbetet?

TRE SVARAR

Biskop Martin Modéus, kyrkoherde Matilda Helg och hembygdsföreningens ordförande Sven Bråkenhielm granskar ett av de gamla gravkor-
sen som nu finns utställda i Tryserums kyrkas vapenhus. Utställningen är resultatet av att hembygdsföreningen restaurerat gravkorsen, 
forskat fram till vilkas minne korsen är resta och sammanställt en skrift över hur arbetet gått till och vad de har hittat. 


